Влада на Република Македонија
Министерство за транспорт и врски
Врз основа член 38-а од Законот за
воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12, 155/12, 42/14 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и
64/18) и членовите 9 и 13 од Уредбата за начинот,
поблиските
критериуми
за
доделување
на
финансиска поддршка на домашни и странски
авиопревозници и потребната документација која
треба да се достави од корисниците на
финансиската поддршка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.99/18 и бр.114/18),
Комисијата за спроведување на постапката за
доделување финансиска поддршка поддршка
објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на барање за доделување на
финансиска поддршка
1. Давател на финансиската поддршка е
Владата
на
Република
Македонија,
преку
Министерството за транспорт и врски.
2. Предмет на постапката е доделување на
финансиска поддршка на домашни и странски
авиопревозници.
3. Доделувањето на финансиската поддршка се
врши по пат на јавен повик, како постапка за
спроведување на јавен повик за доделување на
финансиската поддршка.
4. Рокот на валидност на барањата е 30 дена
од денот на јавното отварање на барањата.
5. Документацијата за барање за учество во
постапката за доделување на финансиска поддршка
може да се подигне секој работен ден од 10:00 до
15:00 часот по локално време, во Министерство за
транспорт и врски на ул. Даме Груев бр.6, 1000
Скопје,Република Македонија, за времетраење на
овој повик.
6. Рок за доставување на барањето за учество
во постапката за доделување на финансиска
поддршка е 27.07.2018 година (Петок) до 12:00 часот
по локално време, во архивата на Министерството
за транспорт и врски.
7. Јазик на кој треба да биде доставена
документацијата за барање за учество во постапката
за доделување на финансиска поддршка е
македонски јазик или на англиски јазик со заверен

превод на македонски јазик (од овластен судски
преведувач).
8. Јавното отварање ќе се одржи на ден 27.07.2018
година (Петок) во 12:00 часот по локално време на
локацијата наведена во документацијата за барање.
Лица овластени да учествуваат на јавното отворање се
оние кои ќе бидат овластени од барателите.
9. Доказите и документацијата кои на барателот му се
потребни
за
докажување
на
личната
состојба,
професионалната
дејност,
економско-финансиската
состојба и техничката или професионалната способност се
дадени во документацијата за барање.
10. Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа
на следните критериуми:
- барателот на финансиската поддршка е потребно да
имa уверение за исполнување на безбедносните услови за
вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate AOC),,
- барателот на финансиската поддршка е потребно да
има превезено, односно опслужено најмалку 10 милиони
патници во 2017 година,
- барателот на финансиската поддршка е потребно да
има остварено профит од најмалку 25.000.000,00 (дваесет и
пет милиони) евра во 2017 година и
- барателот на финансиската поддршка да ги
реализира условите дадени во докуметацијата за барање.
11. Корисникот на финансиската поддршка треба да ги
изврши следните обврски:
- најдоцна до 1 декември 2018 година да воспостави
и/или одржи база од најмалку еден воздухоплов (авион) на
„Меѓународен аеродром Скопје“ за периодот за кој се
доделува финансиската поддршка,
- најдоцна до 1 декември 2018 година да воспостави
и/или одржи база од најмалку еден воздухоплов (авион) на
аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид за периодот за кој
се доделува финансиската поддршка,
- најдоцна до 1 ноември 2018 година да започне со
оперирање на најмалку две нови дестинации од
„Меѓународен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужува
за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
- да започне со оперирање на најмалку четири нови
дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,
првите две до крај на 2018 година, а останатите во рок од
една година од склучување на Договорот и истите да ги
опслужува за периодот за кој се доделува финансиската
поддршка,,
- понудените дестинации не смеат да бидат исти
односно понудените дестинации за „Меѓународен аеродром

Скопје“ не смее да се совпаѓаат со понудените
за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,
- Секоја нова дестинација воведена од
„Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св.
Апостол Павле“ – Охрид за периодот за кој се
доделува финансиската поддршка која е предмет на
финансиска
поддршка
да
биде
постојано
опслужувана најмалку два пати неделно во која било
од ИАТА сезоните по однапред определен ред на
летање од нејзиното воведување до завршување на
периодот за кој се доделува финансиската
поддршка,
Секоја нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската
поддршка која е предмет на финансиска поддршка а
ќе се оперира од „Меѓународен аеродром Скопје“,
да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во
последните две ИАТА сезони од/до „Меѓународен
аеродром Скопје,
Секоја нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската
поддршка која е предмет на финансиска поддршка а
ќе се оперира од аеродромот „Св. Апостол Павле“ –
Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен
превоз во последните две ИАТА сезони од/до
аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и од
„Меѓународен аеродром Скопје,
Корисникот на финансиска поддршка да
изработи план за промоција и маркетинг. Планот за
промоција и маркетинг може да биде предмет на
промени
по
укажување
на
давателот
на
финансиската поддршка,
Корисникот на финансиска поддршка на
секои шест месеци доставува извештај за своето
работење до Министерството за транспорт и врски.

12. Давателот на финансиската поддршка ќе
додели:
1. Еднократна финансиска поддршка во износ
од 40.000 евра во денарска противвредност за
секоја нова дестинација воведена за периодот за кој
се
доделува
финансиската
поддршка
од
„Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродром „Св.
Апостол Павле“ – Охрид.
2. За секоја нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската
поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се
додели финансиска поддршка во износ од:
9 евра во денарска противвредност по патник
во заминување во првата година од договорот за
финансиска поддршка,
8 евра во денарска противвредност по патник
во заминување во втората година од договорот за
финансиска поддршка и
7 евра во денарска противвредност по патник
во заминување во третата година од договорот за
финансиска поддршка
3. За секоја нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската
поддршка од аеродромот „Св. Апостол Павле“ –
Охрид ќе се додели финансиска поддршка во износ
од 13 евра во денарска противвредност по патник во
заминување во првата година од договорот за
финансиска поддршка,
12 евра во денарска противвредност по патник
во заминување во втората година од договорот за
финансиска поддршка и
11 евра во денарска противвредност по патник
во заминување во третата година од договорот за
финансиска поддршка.
Напомена
Еднократната финансиска поддршка нема да биде
исплатена за нова дестинација која била замена за
нова дестинација за која веќе е исплатена
еднократна финансиска поддршка.
13. Финансиската поддршка ќе се додели на
барателот кој ќе понуди најголем број на нови
дестинации на кои ќе оперира од/до аеродромите
„Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол
Павле“ – Охрид, а кои не биле опслужувани со
редoвен воздушен превоз во последните две ИАТА
сезони од/до „Меѓународен аеродром Скопје“ и
аеродромот „Св.Апостол Павле“- Охрид
Во случај два или повеќе баратели да понудат
ист број на дестинации на кои ќе оперираат од/до
аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св.
Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе
се додели на барателот кој ќе понуди поголем број
на неделни фреквенции на дестинациите на кои ќе
оперира од/до аеродромите на „Меѓународен
аеродром Скопје“ и „Св.Апостол Павле“ – Охрид.
Во случај два или повеќе баратели да понудат
ист број на неделни фрекфенции на дестинациите
на кои ќе оперираат од/до аеродромите на
„Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол

Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на
барателот согласно принципот на првенство при
поднесување на барањето за доделување на финансиската
поддршка.
14.Финансиската
поддршка
се
доделува
до
искористување на средствата утврдени во Програмата за
определување
средства
потребни
за
доделување
финансиска поддршка за поттикнување и развој на
воздушниот сообраќај во Република Македонија на
домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021
годинa („Службен весник на Република Македонија“
бр.99/18).
15. Во рок од десет работни дена од денот на јавното
отварање Комисијата за спроведување на постапката за
доделување финансиска поддршка ќе изврши евалуација на
барањата за доделување на финансиска поддршка.
Aдреса:
Министерство за транспорт и врски,
ул. Даме Груев бр.6, 1000 Скопје,
Република Македонија
Tелефон: +389 2 3145 427
Факс: +389 2 3126 228
E-mail: mtcfinancial.support@mtc.gov.mk

